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ระเบียบการเข้าตกแต่งร้านค้าในศูนย์การค้าธนิยะพลาซา 
 

1. ผูเ้ช่าสถานที่จะตอ้งยืน่แบบแปลนการตกแต่งร้านคา้ที่ไดม้าตรฐาน   โดยน าส่งที่ฝ่ายการตลาด เพื่อรอการพิจารณาอนุมตัิ
ก่อนเขา้ท าการตกแต่งอยา่งนอ้ย 15 วนั  นบัตั้งแต่ทางศูนยฯ์ ไดรั้บเอกสารครบถว้น โดยตอ้งมีเอกสารดงัน้ี 

- แบบแปลนงานตกแต่งภายในทั้งหมด 
- แบบแปลนระบบวงจรไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศและงานระบบอ่ืนๆ อยา่งละเอียดและสอดคลอ้งตามเกณฑ์

มาตราฐาน วสท. ฉบบัล่าสุด 
          (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงงานระบบ หรือต้องการใช้งานระบบเดิม ต้องเขียนแบบของเดิมที่มีอยู่ส่งมาด้วย)  

1.1 ผูรั้บเหมาสามารถเขา้พื้นที่ เพื่อด าเนินงานตกแต่งได ้ก็ต่อเม่ือไดรั้บการอนุมตัิ เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทาง ศูนยฯ์ 
แลว้เท่านั้น 

 

2. หากงานระบบต่างๆ ที่มีอยูเ่ดิม ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของอาคาร ให้ผูรั้บเหมาแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และ ทางอาคารขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่อนุมติังานตกแต่ง ในกรณีมีงานระบบส่วนใดส่วนหน่ึงภายในหอ้งไม่เรียบร้อย 
 

3. เงื่อนไขการช าระเงิน  กรุณาน าเงินมาช าระโดยจ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมในนาม “บริษัท ธนิยะ จ ากัด”  ที่
อาคารธนิยะพลาซา  ช้ัน 9  (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) เพื่อเป็น 

- ค่าประกันการตกแต่ง  
เงินประกนัน้ีจะคืนใหภ้ายหลงัจากการตกแต่งเรียบร้อยแลว้ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือท าผิด
ระเบียบขอ้ใดขอ้หน่ึงในระหวา่งการตกแต่ง 

- ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ส่วนน้ีไม่ไดรั้บคืน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการให้บริการผูรั้บเหมา เช่น บริการ
ลิฟตข์นของ, การรักษาความปลอดภยั, ค่ารักษาความสะอาด, ค่าบริการที่จอดรถ และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 

3.1 กรณีการตกแต่งที่มีระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน 
- ค่าประกนัการตกแต่ง  อตัราหอ้งละ 10,000.- บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  
- ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  อตัราหอ้งละ   2,500.- บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  

 

3.2  กรณีการตกแต่งที่มีระยะเวลา มากกว่า 15 วันแต่ไม่เกิน 30 วัน 
- ค่าประกนัการตกแต่ง  อตัราหอ้งละ 20,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  
- ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  อตัราหอ้งละ   5,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  
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3.3 หากงานตกแต่งนั้น ใชร้ะยะเวลา มากกว่า 30 วัน  ทางศูนยฯ์ จะพจิารณาเรียกเก็บค่าใชจ่้าย ส่วนกลางใน อตัราส่วนเพิม่ 
      จากขอ้ 3.2 คร้ังละ 15 วนั ดงัน้ี 

- ค่าประกนัการตกแต่ง  อตัราหอ้งละ 10,000.- บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  
- ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  อตัราหอ้งละ   2,500.- บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  

 

4. เอกสารประกอบการเขา้พื้นที่งานตกแต่ง 
4.1 จดหมายแจง้การเขา้ตกแต่ง พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดการเขา้ตกแต่งร้านคา้ในพลาซา  

-    หมายก าหนดการและระยะเวลาการตกแต่ง, รายช่ือผูรั้บเหมาทั้งหมดพร้อมหมายเลขโทรศพัท,์ หมายเลข 
       ทะเบียนยานพาหนะและยานพาหนะที่ใชใ้นระหวา่งการตกแต่ง  

4.2 ผูรั้บเหมาจะตอ้งซ้ือประกนัภยั ประเภทการประกนัการก่อสร้าง Contractor All Risks กบับริษทัประกนัภยัตามที่ทาง
ศูนยฯ์แนะน า หรือบริษทัประกันภยัที่เช่ือถือได ้ตลอดระยะเวลาการตกแต่ง และถ่ายส าเนากรรมธรรม์ประกันภยั   
แนบมาพร้อมใบขออนุญาตเขา้ตกแต่งร้านคา้  

4.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บเหมา และเจา้หนา้ที่ของผูรั้บเหมาทั้งหมด 
4.4 ส าเนาเอกสารการช าระเงินประกนัตกแต่งพร้อมส าเนาการช าระค่าบริการ     
4.5  เอกสารประกอบการเข้าพืน้ที่ทั้งหมด กรุณาน าส่งให้ที่ฝ่ายการตลาดเท่าน้ัน 
       

5. ทางอาคารอนุญาตใหเ้ขา้ท าการตกแต่งเฉพาะเวลากลางคืน ต้ังแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น. เท่านั้น นอกเหนือจากเวลาน้ี
ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางอาคาร  
 

6.  ในการเขา้ – ออกอาคาร ให้ใชป้ระตูที่ชั้น B1 และให้ผูรั้บเหมาน าบตัรประจ าตวัประชาชนมาแลกบตัร  Contractor  ที่
โตะ๊ประชาสมัพนัธ ์โดยติดบตัรไวท้ี่อกเส้ือใหเ้ห็นชดัเจนและแต่งกายใหเ้รียบร้อย 

 

7. การขนยา้ยของ หรือล าเลียงวสัดุอุปกรณ์ เขา้มาในบริเวณที่ตกแต่งใหใ้ชลิ้ฟทบ์ริการที่ชั้น B1 หา้มใชบ้นัไดเล่ือนหรือลิฟท์
แกว้โดยเด็ดขาด 

 

8. ผูรั้บเหมาตอ้งจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ส่วนของตน หา้มวางส่ิงใด ๆ ที่บริเวณพื้นทีส่่วนกลาง หรือในบริเวณอ่ืน ทั้ง
ในเวลาตกแต่ง และภายหลงัจากเวลาที่อนุญาตใหเ้ขา้ตกแต่งโดยเด็ดขาด 

 

9. ผูรั้บเหมาตอ้งปิดกั้นสถานที่ตกแต่งใหมิ้ดชิดเรียบร้อยดว้ยฉากไมอ้ดัทาสีขาว หรือปิดดว้ยกระดาษสีขาวสะอาด ที่บริเวณ
กระจกให้มิดชิด  กรณีผูรั้บเหมาไม่ด าเนินการ ทางศูนยฯ์จะน ากระดาษขาวไปติดให้โดยหักจากเงินประกนั ในอตัราค่า
กระดาษใบละ 100.- บาท และหา้มเปิดประตูทิ้งไว ้

 

10. ห้ามผู้รับเหมา ขุด เจาะ พืน้ ผนัง อลูมิเนียม แกรนิต หินอ่อน หรือส่วนอื่นใดทั้งภายในและภายนอกพืน้ที่ และห้ามตกแต่ง
ล า้เข้ามาในพืน้ที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด 

 

11.  ในระหว่างการตกแต่งให้ครอบหัว Smoke detector ด้วยฝาครอบพลาสติกที่เป็นมาตรฐานของรุ่นน้ันๆ เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า
ไปอุดตัน 
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12.  ห้ามเคลื่อนย้าย      ตัดต่อหัว Sprinkler                โดยเด็ดขาด 
 

13.  หากจะมีการย้ายต าแหน่ง Heat detector , Smoke detector ต้องแจ้งทางฝ่ายช่างอาคารก่อนทุกคร้ัง  
 

14.  ผูรั้บเหมาตอ้งรักษาความสะอาดในบริเวณที่ท  างานและพื้นที่ส่วนกลาง และตอ้งน าวสัดุที่เหลือใช้ ขยะมูลฝอย กลบัไป 
ทุกวนั ผูรั้บเหมารายใดไม่ปฏิบติัตาม ทางอาคารจะปรับคร้ังละ 1,000.- บาท โดยหกัจากเงินประกนัความเสียหาย 

 

15.  หา้มน าทินเนอร์หรือแอลกอฮอล ์ เขา้มาในสถานที่ตกแต่ง  มากกวา่  2  แกลลอน และจะตอ้งน ากลบัหลงัจากเสร็จงานใน  
แต่ละวนัโดยทนัที หา้มทิ้งทินเนอร์หรือแอลกอฮอลไ์วใ้นหอ้งที่ตกแต่งโดยเด็ดขาด 

 

16. ผูรั้บเหมาตอ้งจดัเตรียมถงัน ้ ายาดับเพลิงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ มาตั้งไวใ้นสถานที่ตกแต่ง อยา่งน้อยห้องละ        
1  ถงั  

 

17.  ห้ามสูบบุหร่ี หรือท าการใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการเกิดอคัคีภยัโดยเด็ดขาด 
 

18.  ห้ามน าสุรา ของมึนเมา ส่ิงเสพติด หรือส่ิงของผิดกฎหมาย และ/หรือผิดศีลธรรม เข้ามาในบริเวณตกแต่ง ห้ามมิให ้         
มีการเสพของมึนเมาก่อนเขา้ท าการตกแต่งอยา่งเด็ดขาด 
 

19.  ผูรั้บเหมาที่ท  าการตกแต่ง สามารถใชห้อ้งน ้ าที่ชั้น B1 เท่านั้น (ขา้งห้องพกัพนักงานรักษาความปลอดภยั) ห้ามใชห้้องน ้ า
ภายในพลาซา 

 

20. เม่ือส้ินสุดเวลาการตกแต่งในแต่ละวนั ผูรั้บเหมาตอ้งปิดระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดใหเ้รียบร้อย 
 

21.  เมื่องานตกแต่งร้านค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจา้ของกิจการ/เจา้ของร้าน ตอ้งท าหนังสือน าส่งที่ฝ่ายการตลาดเพื่อ ขอให้ฝ่าย
ช่างอาคารตรวจสอบความเรียบร้อยของงานตกแต่งร้านคา้ พร้อมเอกสารแนบดงัน้ี 

- หนงัสือขอส่งมอบพื้นที่เพือ่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานตกแต่งร้านคา้และขอคืนเงินประกนั 
- ส าเนาเอกสารการอนุมตัิจากช่างอาคารใหเ้ขา้ตกแต่งร้านคา้ 
- ส าเนาใบเสร็จการรับเงินประกนัการตกแต่งร้าน 

 

22. หากมีการด าเนินงานตกแต่งที่หน้างานไม่ตรงแบบที่ได้รับอนุมัติจากทางฝ่ายช่างอาคาร หรือเก็บรายละเอียดของงาน 
ตกแต่งไม่เรียบร้อย  เมื่อได้รับแจ้งจากทางศูนย์ฯ แล้ว  ทางเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้าน จะต้องด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย  
และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะต้องท าหนังสือแจ้งให้ฝ่ายการตลาดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อย ภายใน 1  เดือน 
นับต้ังแต่วันที่ได้รับเอกสารแจ้งให้แก้ไขงาน  มิฉะน้ันทางศูนย์ฯ จะถือว่าทางเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้าน  สละสิทธ์ิในการ 
ขอคนืเงินประกันการตกแต่งในจ านวนดังกล่าว   

ในกรณผู้ีรับเหมาหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการตกแต่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าตกแต่ง  หรือกระท าการใดๆ ให้เกิด   
ความเสียหาย หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร ทางฝ่ายการตลาดและ/หรือฝ่ายอาคารและ/หรือฝ่ายช่าง 
สามารถส่ังระงับการเข้าด าเนินการตกแต่งทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเจ้าของกิจการไม่อาจเรียกร้องค่า 
เสียหายใดๆ อันเกิดจากการระงับการเข้าตกแต่งหรือเกิดความล่าช้าที่เกิดจากการนี้ได้ 
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ทางอาคารจะมีการคนืเงินประกันตกแต่งให้ เมือ่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความเสียหายใด ๆ กับทรัพย์สินอาคาร      
และไม่ค้างช าระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือ เมือ่เจ้าของกิจการ / เจ้าของร้าน  ได้ด าเนินการซ่อมแซมความเสียหาย                
ที่เกิดขึน้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการแก้ไขซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการตกแต่งร้านค้า และทางศูนย์ฯ                     
ต้องด าเนินการเอง ทางศูนย์ฯ  จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยหักจากเงินประกนั หากไม่พอ  ทางผู้รับเหมา เจ้าของกิจการ /      
เจ้าของร้านค้า ยินยอมที่จะช าระในส่วนที่ขาดทั้งส้ิน 

 

ท่านสามารถส่งเอกสารและสอบถามรายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายการตลาด  ช้ัน 9      หรือ            

02- 231-2244 ต่อ 102, 523 หรือ E-Mail : marketing@thaniyagroup.com  และเพื่อป้องกนัความล่าช้าที่อาจจะ 
เกิดขึ้น กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบถว้น 

 
 
ขา้พเจา้ ............................................................................................. (ผูรั้บเหมา / เจา้ของกิจการ / เจา้ของร้านคา้)  

ไดรั้บทราบขอ้บงัคบังานระบบ และขอ้ปฏิบติัทั้ง  22 ขอ้  เป็นที่เขา้ใจแลว้ และยนิยอมปฏิบตัิตามทุกประการ  
 

 
 

ลงช่ือ..........................................................รับทราบ 
    ต  าแหน่ง................................................... 
    หอ้งเลขที่ ................................................ 

                 วนัที่........./............................../.............  
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